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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para o Desenvolvimento do Projeto Robótica 

nas Escolas com fornecimento de material de apoio e material didático; incluindo oficinas práticas 

e suporte técnico aos alunos e Professores da Rede Municipal de Ensino de Potim/SP. 

 

JUSTIFICATIVA: Os desafios enfrentados para alcançarmos os objetivos para uma educação mais 

inclusiva e de qualidade são inúmeros e demandam esforços de gestores e demais profissionais 

da educação entre outras ações articuladas que subsidiem um Plano de Trabalho com metas 

projetos bem delineados. Neste contexto a Secretaria de Educação e Cultura, Esporte e Lazer de 

Potim/SP trabalha apresentando uma inovadora proposta pedagógica e curricular, ampliando seus 

projetos de inclusão através de metodologias inovadoras, propondo curso de formação continuada 

técnico-pedagógico dos docentes, ampliação da rede de atendimento e muitas outras ações, 

sempre buscando uma educação de qualidade e valorização da cidadania. Diante dessa 

perspectiva o Programa de Robótica que já vem beneficiando alunos da Rede Municipal de Ensino 

tem se mostrado como uma importante e indispensável ferramenta no desenvolvimento de ativida-

des curriculares, extracurrilares, multidisciplinariedade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

Nesse sentido a Secretaria de Educação e Cultura, Esporte e Lazer de Potim/SP, buscar ampliar o 

fornecimento e o alcance do projeto aos alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais, 

empreendendo práticas relacionadas a mecatrônica e robótica educacional. 

 

ITENS SOLICITADOS 

 

2 - MATERIAL PARA O PROJETO DE ROBÓTICA NAS ESCOLAS 

Kit Eletrônico de Robótica Educacional 

Fornecimento de 70 (setenta) kits eletrônicos de robótica educacional, acompanhado de placa 

didática, itens eletrônicos, software, manuais e garantia técnica, próprios para utilização com alunos 

do Ensino Fundamental Anos Finais (EFAF). 

Cada KIT eletrônico deve seguir as seguintes especificações técnicas mínimas: 01 placa 

didática para a montagem de circuitos; 1 fonte; 1 cabo USB; 8 LEDs multicoloridos, sendo 4 difusos 

e 4 de alto brilho, nas cores amarelo, vermelho, verde e azul; 1 LED RGB; 1 servo motor; 2 motores 

DC, de alto torque e baixa rotação, com caixa de redução; 2 motores DC, de baixo torque e alta 

rotação, sem caixa de redução; 2 buzzers; 1 diodo laser; 2 sensores de luminosidade; 1 módulo 
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joystick; 1 módulo Bluetooth; 3 sensores de toque; 1 potenciômetro; 1 sensor ultrassônico; 1 sensor 

de temperatura; 2 sensores de presença opto-reflexível; 2 placas fotovoltaicas; manual(ais) de uso 

dos componentes do KIT, no formato digital. 

Todos os componentes do KIT eletrônico devem possuir fios ou cabos que permitam a 

conexão direta à placa didática, sem a necessidade do uso de circuitos intermediários. Se houver 

a necessidade de resistores ou diodos para o funcionamento dos componentes, eles também já 

devem vir soldados aos componentes. 

Todos os componentes do KIT eletrônico devem ser devidamente acondicionados em 

caixas plásticas organizadoras. 

A placa didática deve ser uma interface didática para a montagem de circuitos, baseado em 

um micro controlador de alta performance, baixa potência com 14 entradas/saídas digitais e 6 

entradas analógicas com conversor analógico digital de 10 bits. A placa deve conter 

entradas/saídas para ligação dos sensores e atuadores através de bornes parafusáveis. A 

interface deve conter, pelo menos, 2 entradas analógicas, 2 saídas analógicas, 2 entradas digitais, 

2 saídas digitais, 2 saídas para servo motores e saídas dedicadas para a ligação simultânea de4 

motores DC com controle de velocidade por Pulse Width Modulation (PWM), eliminando ou 

reduzindo a necessidade do conhecimento prévio de conceitos relacionados à eletricidade. A 

placa deve possuir acoplados de forma on-board, pelo menos: 03 LED’s, nas cores vermelho, 

amarelo e verde (para a simulação de um farol de trânsito); 01 LED RGB (Red/Green/Blue); 01 

buzzer; 01 sensor de luminosidade; 01 saída própria para o controle de componentes que 

trabalham com comunicação serial; chaves tácteis com trava para acionamento dos periféricos 

on-board. A placa deve ser compatível com sistemas de programação a partir de blocos lógicos. 

A placa deve possuir comunicação via cabo USB e via Bluetooth. A placa deve possuir QR 

code (impresso na placa) para acesso do(s) manual(is) de uso da mesma. A placa deve possuir 

bordas arredondadas, por questão de segurança dos usuários. A placa deve possuir furos 

especiais que permitam o acoplamento desta nos protótipos robóticos feitos pelos estudantes. 

 

2 - KIT ESTRUTURAL DE ROBÓTICA EDUCACIONAL 

Fornecimento de 175 (cento e setenta e cinco) kits estruturais de robótica educacional, 

acompanhado de peças em MDF, peças em plásticos e livros de PaperToys/PaperCraft 

(montagem em papel) próprios para utilização com alunos do Ensino Fundamental Anos Finais 

(EFAF). 
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Cada KIT de montagem deve seguir as seguintes especificações técnicas mínimas: 200 

peças estruturais de montagem em MDF e plástico (mínimo de 20 peças distintas, contendo vigas, 

plataformas com e sem dobras, barras, cantoneiras, mancais, conectores, hélices, garras, 

engrenagens, entre outros) para montagem de protótipos e chassis; 01 livro de montagem em 

PaperToys/PaperCraft (brinquedo de papel), com pelo menos 04 propostas de montagens 

distintas por livro; manuais de uso dos componentes do KIT, no formato digital. 

Todos os componentes do KIT estrutural devem ser devidamente acondicionados em 

caixas plásticas organizadoras. 

 

3 - KIT MAKER MÓDULO 01 DE ROBÓTICA EDUCACIONAL 

Fornecimento de 1.250 (um mil duzentos e cinquenta) kits MAKER (módulo 01) de robótica 

educacional, individuais para os alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais – EFAI, compostos 

por itens eletrônicos, peças estruturais e garantia técnica. 

Cada kit MAKER de robótica educacional deve seguir as seguintes especificações técnicas 

mínimas: 01 conjunto de componentes eletrônicos, como sensores, atuadores, módulos 

eletrônicos, itens para alimentação dos circuitos, entre outros (mínimo de 10 itens); 01 conjunto de 

componentes estruturais, como peças plásticas, chassis de MDF, PaperToys/PaperCraft 

(montagem em papel), entre outros (mínimo de 30 itens); 01 conjunto de componentes para 

conexão, como cabos de conexão, jumpers, fios, parafusos, porcas, arruelas, abraçadeiras, entre 

outros (mínimo de 20 itens). 

Os KITs MAKER de robótica devem ser acondicionados em caixas de papel, papelão e/ou 

plástico, com seus itens separados em organizadores plásticos.  

Os KITs MAKER de robótica devem acompanhar também acesso, por QR code e link, a 

material paradidático complementar online para o aluno, através de plataforma online. 

 Os KITs MAKER de robótica compõem os materiais didáticos de robótica educacional 

individuais dos alunos do EFAI. Esses kits devem ser totais e suficientes para o desenvolvimento 

completo das práticas e projetos propostos pelos materiais didáticos, no decorrer de 01 semestre 

letivo (kits semestrais), com aulas semanais, não necessitando, assim, de nenhum outro material 

extra para o bom desenvolvimento das aulas. 

 

4 - KIT MAKER MÓDULO 02 DE ROBÓTICA EDUCACIONAL 
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Fornecimento de 1.250 (um mil duzentos e cinquenta) kits MAKER (módulo 02) de robótica 

educacional, individuais para os alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais - EFAI, compostos 

por itens eletrônicos, peças estruturais e garantia técnica. 

Cada kit MAKER de robótica educacional deve seguir as seguintes especificações técnicas 

mínimas: 01 conjunto de componentes eletrônicos, como sensores, atuadores, módulos 

eletrônicos, itens para alimentação dos circuitos, entre outros (mínimo de 10 itens); 01 conjunto de 

componentes estruturais, como peças plásticas, chassis de MDF, PaperToys/PaperCraft 

(montagem em papel), entre outros (mínimo de 30 itens); 01 conjunto de componentes para 

conexão, como cabos de conexão, jumpers, fios, parafusos, porcas, arruelas, abraçadeiras, entre 

outros (mínimo de 20 itens). 

Os KITs MAKER de robótica devem ser acondicionados em caixas de papel, papelão e/ou 

plástico, com seus itens separados em organizadores plásticos.  

Os KITs MAKER de robótica devem acompanhar também acesso, por QR code e link, a 

material paradidático complementar online para o aluno, através de plataforma online. 

Os KITs MAKER de robótica compõem os materiais didáticos de robótica educacional 

individuais dos alunos do EFAI. Esses kits devem ser totais e suficientes para o desenvolvimento 

completo das práticas e projetos propostos pelos materiais didáticos, no decorrer de 01 semestre 

letivo (kits semestrais), com aulas semanais, não necessitando, assim, de nenhum outro material 

extra para o bom desenvolvimento das aulas. 

• Os kits Maker módulo 01 e módulo 02 devem ser distintos e contínuos, com 

módulos semestrais; 

• Os kits Maker devem ser personalizados com o brasão do município; 

• Deverá ser implantado materiais novos, sem utilização anterior – primeiro uso. Deve 

ainda acompanhar os KITs de Robótica Educacional, acesso à sistema próprio de 

programação a partir de blocos lógicos; 

• Devem conter componentes que permitam a utilização de sistemas baseados na 

Internet das Coisas (IoT); 

• Devem ser acompanhados do respectivo manual técnico com exemplos de 

montagem; 

• Devem conter peças estruturais (em madeira e/ou plástico), propostas em papel e 

acessórios para a montagem de diversos protótipos. 

 

5 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO: 
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Trata-se do fornecimento de 01 conjunto de equipamento ferramental para o desenvolvimen-

to das práticas pedagógicas nos Laboratórios MAKER. 

Deve ser fornecido o aparato ferramental necessário para a montagem e construção de 

protótipos ao longo das práticas pedagógicas, e também que possibilitem tanto a programação 

quanto a organização e o desenvolvimento dos projetos, detalhados a seguir: 20 computadores, do 

tipo gabinete; 3 computadores, do tipo notebook; 2 impressoras 3D; 2 fresas CNC; 2 projetores; 2 

estações de solda; 2 conjuntos de ferramentas de marcenaria, podendo conter as seguintes 

ferramentas: serra tico-tico, lixadeira, furadeira, torno de madeira, torno de metal, parafusadeira; 5 

conjuntos de baterias: 5 baterias recarregáveis de 9V,  5 carregadores para baterias de 9V, 5 

suportes para baterias de 9V, 250 baterias de 3V e 250 baterias de 1,5V; 5 conjuntos de materiais 

para conexão das peças estruturais: jumpers, colas, fitas adesivas, abraçadeiras, parafusos, porcas 

e arruelas (entre outros que se façam necessários); 2 conjuntos de ferramentas básicas, contendo, 

no mínimo: 2 martelos, 2 trenas, 2 medidores de nível (prumo), 2 arcos de serra, 2 morsas de 

bancada, 2 conjuntos de chaves: 8 chaves Philips, 8 chaves de fenda, 4 chaves torx, e 2 conjuntos 

de alicates: 4 alicates de corte, 4 alicates de bico, 4 alicates universal e 4 alicates desencapador 

de fios. 

Deverá ser implantado equipamentos novos, sem utilização anterior – primeiro uso. 

Deverá ser fornecido também projeto arquitetônico ou equivalente para a montagem de 

Laboratório MAKER em 2 escolas da Rede Municipal do Município. 

 

6 - MATERIAL DIDÁTICO 

Trata-se do fornecimento de 01 conjunto de material de apoio pedagógico para os alunos da 

rede municipal. Esse conjunto conta com material didático online e material didático impresso - 

livros lúdicos de robótica, livros técnicos de robótica e livros de projetos de robótica, conforme 

especificações contidas nos tópicos a seguir: 

6.1 Fornecimento de material didático online para os alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais 

(EFAI) da Rede Municipal de Ensino, com acesso através de login individual por aluno (1.250 

acessos), pelo período de 12 (doze) meses.  

6.1.1 O material didático deve conter: livro digital semestral, videoaula de todas as práticas 

e projetos propostos, guia de montagem dos protótipos dos kits individuais, conteúdos e atividades 

inter e transdisciplinares, sugestões de atividades extras, entre outros. 

6.1.2 Esses materiais devem estar alinhados aos KITs MAKER de robótica descritos nos 

itens 03 e 04 deste termo, sendo estes complementares entre si. 
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6.2 Fornecimento de 2.500 livros lúdicos para contextualização dos problemas e projetos em 

formato de HQ (História em Quadrinhos) para todos os alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais 

(EFAI) da Rede Municipal de Ensino, divididos em 02 volumes semestrais distintos e contínuos 

(1.250 livros de cada volume); 

6.3 Fornecimento de 600 livros técnicos de robótica para os alunos do Ensino Fundamental Anos 

Finais (EFAF) da Rede Municipal de Ensino, divididos em 02 volumes semestrais distintos e 

contínuos (300 livros de cada volume); 

6.4 Fornecimento de 140 livros de projetos em robótica para os alunos do Ensino Fundamental 

Anos Finais (EFAF) da Rede Municipal de Ensino, divididos em pelo menos 04 volumes distintos 

(cada volume deve apresentar uma temática com, no mínimo, 05 propostas de projetos distintos). 

Os materiais didáticos dos itens 6.2, 6.3 e 6.4 devem ser fornecidos no formato impresso. 

Parâmetros mínimos para impressão do material:  

• Capa: dimensões 20,5 x 27,5, Policromia 4x0 cores, em papel 150g; 

• Miolo: policromia 4x4 cores em papel 75g; 

• Acabamento com grampo a cavalo (grampo duplo);  

Todos os materiais didáticos devem apresentar: Conteúdos coerentes com a Base Nacional 

Curricular Comum; Utilização de metodologias ativas como: aprendizagem baseada em projetos, 

aprendizagem baseada em problemas, ensino híbrido, sala de aula invertida; Gameficação 

(aprendizagem em métodos de jogos e competições); Introdução ao pensamento computacional e 

Sugestões de Prática. Os conteúdos dos materiais devem ser baseados em modelos 

interdisciplinares ou transdisciplinares, sempre contextualizados e exemplificados. Os materiais 

devem conter sugestões e encaminhamentos para o desenvolvimento de projetos e a abordagem 

de problemas abertos. As sugestões de prática deverão ser diferentes em cada um dos volumes. 

 

7 - SERVIÇO DE APOIO CONTÍNUO PARA O PROJETO DE ROBÓTICA NAS ESCOLAS 

7.1 Assistência Técnica e Pedagógica: 

Trata-se do fornecimento de assistência técnica e pedagógica, e acompanhamento para os 

professores e gestores das Escolas Municipais abarcadas pelo Projeto, acerca da utilização dos 

KITs, ferramentas e equipamentos do laboratório MAKER, e da prática da proposta pedagógica em 

sala de aula, sendo realizado de forma virtual e presencial, pelo período de 12 (doze) meses. 

A assistência técnica e pedagógica deve ser fornecida com base nos materiais adquiridos 

pela CONTRATANTE, sendo estes: KITs de Robótica Educacional, Ferramentas e Equipamentos 

de Apoio Técnico, e Material Didático. 
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Na assistência técnica e pedagógica estão inclusos: Auxílio para a montagem de circuitos 

eletrônicos utilizando os KITs de Robótica Educacional; Propostas de soluções técnicas para 

protótipos diferenciados elaborados pela escola; Serviço de Atendimento aos Professores para o 

esclarecimento de dúvidas relacionadas à parte técnica dos projetos; Auxílio para a elaboração de 

planos de aula; Auxílio na organização de cronogramas alinhados ao calendário da escola; Auxílio 

para a resolução de problemas característicos da sala de aula, organização de projetos e mediação 

de conflitos; Construção de estratégias para avaliação dos estudantes; Elaboração de conexões 

entre projetos específicos da Escola e as aulas de robótica; Esclarecimento de dúvidas acerca dos 

materiais e propostas; Auxílio na elaboração de eventos, como feiras de exposição e oficinas; 

Auxílio no treinamento para competições e olimpíadas; 

Dentro das atividades de assistência técnica a CONTRATADA deverá indicar uma equipe 

de apoio com no mínimo 05 (cinco) monitores e/ou profissionais capacitados para dirimir os conflitos 

que venham a surgir ao longo do projeto. O acompanhamento às aulas e aos professores deverá 

ser realizado de maneira presencial, pelos profissionais indicados pela CONTRATADA, que 

deverão acompanhar as atividades da Robótica Educacional no mínimo 03 (três) vezes por 

semana, 06 (seis) horas diárias em cada Unidade Escolar onde se realiza o projeto. Nos dias e 

horários em que não haja atendimento presencial estes serão realizados de forma virtual (sendo 

por e-mail, telefone, Skype ou outra forma de comunicação previamente acordada) em horário 

comercial. 

Deve ser entregue um relatório mensal da assistência prestada, contendo as datas, serviços 

realizados e responsáveis técnicos. 

 

8 - MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS DE LABORATÓRIO: 

Trata-se do fornecimento da manutenção dos equipamentos, ferramentas e KITs dos 

Laboratórios MAKER das Escolas Municipais abarcadas pelo Projeto. 

A manutenção dos materiais de laboratório deve ser fornecida com base nos materiais 

adquiridos pela CONTRATANTE, sendo estes: KITs de Robótica Educacional e Ferramentas e 

Equipamentos de Apoio Técnico, sendo então necessário o conhecimento prévio desses itens e a 

comprovação de capacidade técnica para realizar tais manutenções. 

As manutenções devem ocorrer nos formatos preventivo e corretivo, sendo: 

• Manutenção preventiva de todos os equipamentos e ferramentas de apoio técnico, e KITs 

de Robótica Educacional dos Laboratório MAKER, realizado presencialmente com periodicidade 

mínima mensal. 
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• Manutenção corretiva dos componentes eletrônicos dos KITs de Robótica Educacional, 

realizando-se assim, quando necessário, reparo e troca dos componentes danificados, em tempo 

hábil, sendo este não superior a 05 (cinco) dias úteis após o conhecimento da inconsistência. As 

trocas devem ser feitas por componentes iguais ou semelhantes, que não causem nenhum ônus 

às aulas e aos projetos. 

Deve ser entregue um relatório mensal da manutenção prestada, contendo as datas, 

serviços realizados e responsáveis técnicos. 

Ficará isenta, total ou parcialmente, quando se aplicar a situação, de cumprir com o 

fornecimento da manutenção corretiva dos KITs de Robótica Educacional, seja quanto aos prazos 

de atendimento, quanto a disponibilidade técnica e operacional ou quanto a reposição/substituição 

de componentes, quando se identificar uma das seguintes situações: (1) má fé, imprudência e 

imperícia por parte dos usuários; (2) calamidades e eventos que comprometam a ordem pública e 

o acesso aos locais de uso dos kits; (3) furtos ou depredações de componentes implantados; (4) 

greves e/ou paralisações dos funcionários do Contratante que impeçam o funcionamento e/ou o 

acesso aos locais de uso dos kits; (5) desastres ambientais que atinjam os kits e seus componentes. 

 

9 - FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA 

Trata-se do fornecimento de formação continuada em Robótica Educacional para os 

professores da Rede Municipal que participarão do projeto. 

A formação deve abordar temas de natureza teórica, pedagógica e prática, possibilitando 

aos professores uma formação sólida para ministrar as aulas e práticas nos Laboratórios MAKER. 

A formação deve ser fornecida com base nos materiais adquiridos pela CONTRATANTE, 

sendo estes: KITs de Robótica Educacional, Ferramentas e Equipamentos de Apoio Técnico, e 

Material Didático. 

A formação continuada é dividida em 3 módulos, sendo elas: teórico, oficinas práticas e 

acesso à plataforma. 

9.1 Teórica: 

Esse módulo deverá ser realizado no formato preferencialmente presencial e/ou online 

síncrono, por meio de plataforma disponibilizada pela CONTRATADA, para 02 turmas (professores 

do EFAI e professores do EFAF), com um total de até 80 (oitenta) professores, com duração de 08 

(oito) a 12 (doze) horas por turma, antes do início das aulas de robótica com os alunos.  

Devem ser abordados nesse módulo, entre outros, os seguintes temas: A Robótica e a 

BNCC; interdisciplinaridade e transdisciplinaridade; robótica como prática integradora; Uso de TIC’s 
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em aulas de robótica; Currículo Didático; Gamificação e Ludicidade em aulas de robótica; Ensino 

por projetos e problemas (PBL); Planejamento de aulas, gerenciamento de grupos e processos de 

avaliação; Cultura Maker e o uso dos diferentes recursos do Laboratório Maker. 

9.2 Oficinas práticas: 

Esse módulo deve ser realizado no formato presencial, em local indicado pela 

CONTRATANTE, para 06 (seis) turmas (03 de professores do EFAI e 03 de professore do EFAF) 

de até 20 professores cada, com duração de 03 (três) a 05 (cinco) horas por turma. As oficinas 

devem ocorrer no decorrer dos 12 meses de contrato, conforme cronograma definido previamente. 

Devem ser abordados nesse módulo, entre outros, os seguintes temas: 

Montagem de circuitos com os KITs de Robótica Educacional; Programação por blocos 

lógicos; Construção de protótipos; Manuseio das ferramentas e equipamentos do laboratório 

MAKER; Utilização das novas tecnologias na sala de aula. 

 9.3 Acesso à plataforma: 

Esse módulo deve ser realizado no formato online assíncrono, por meio de plataforma 

disponibilizada pela CONTRATADA, para 02 (duas) turmas (professores do EFAI e professores do 

EFAF), com um total de até 80 (oitenta) professores, com duração de 01 (uma) a 02 (duas) horas 

semanais de conteúdo, pelo período de 12 (doze) meses.  

Deve ser disponibilizado semanalmente na plataforma aos professores: Material de apoio 

para as aulas; e/ou Videoaulas gravadas com conteúdo pertinente às aulas; e/ou Sugestões de 

atividades e práticas envolvendo programação, MAKER, montagem de circuitos e protótipos, entre 

outros. 

 

10 - DA ENTREGA DE AMOSTRAS 

Serão exigidos da empresa vencedora do certame, em até 05 (cinco) dias após o 

encerramento da sessão pública, AMOSTRA para análise do corpo técnico desta prefeitura e 

verificação da compatibilidade com as especificações técnicas contidas neste Termo de Referência, 

mediante entrega dos seguintes itens de maior relevância junto ao endereço da Secretaria de 

Educação, aos cuidados da Secretária Municipal, conforme segue: 

• 01 (um) exemplar de cada um dos 04 Kits de robótica educacional conforme o previsto 

em edital; 

• Registro das Obras junto ao ISBN - International Standard Book Number – de todos os 

livros que serão fornecidos; 
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• Apresentação de currículo de profissional responsável capacitado para a prestação da 

formação docente continuada, com título mínimo de Doutorado; 

• Apresentação de currículo de profissional responsável capacitado para a prestação da 

manutenção dos materiais de laboratório, com título mínimo de Técnico; 

• Apresentação de currículo de profissional responsável capacitado para a prestação da 

assistência técnica e pedagógica, com título mínimo de Mestrado; 

• Apresentação de documento com cronograma, ementa e justificativa pedagógica da 

formação docente continuada, com conteúdo do curso baseado nos materiais adquiridos pela 

CONTRATANTE. 

Estas exigências se fazem necessárias tendo em vista a otimizar o tempo dos colaboradores 

desta prefeitura mediante análise técnica prévia, a fim de analisar o produto e a metodologia do 

serviço a ser prestado. 

As amostras deverão estar identificadas com a palavra “Amostra”, com o número da licitação, 

nome e CNPJ da licitante. 

As amostras não constituem parte integrante dos quantitativos totais solicitados para o item; 

As amostras (aprovadas ou reprovadas) serão devolvidas às licitantes, podendo ser retiradas 

após o resultado da licitação, sem que haja custo algum para a Contratante. 

A não apresentação das amostras, dentro do prazo estabelecido, implica a imediata 

desclassificação da Proposta da licitante. 

 

11 - DA VISITA TÉCNICA  

As empresas interessadas em participar do certame, deverão realizar, previamente ao 

pregão, visita técnica nas escolas da rede municipal abarcadas por esse projeto. 

Isso se faz necessário para que haja um melhor entendimento do projeto a ser desenvolvido 

e uma maior precisão durante a elaboração da proposta, visto que a rede municipal já possui 

projetos em desenvolvimento na área de robótica educacional e deseja adquirir materiais e serviços 

que “conversem” com o desenvolvido atualmente, não sendo estes, assim, excludentes. 

A visita técnica deve ser agendada pelo telefone (12) 3112-3281 ou pelo e-mail 

educa.administrativo@potim.sp.gov.br, com antecedência de 02 (dois) dias úteis à abertura do 

certame. 

Caso a licitante opte por NÃO efetuar a VISITA TÉCNICA deverá efetuar uma 

DECLARAÇÃO de que tem pleno conhecimento das condições de prestação de serviços, 
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justificando tal afirmação, e que não tem qualquer dúvida a ser redimida pela Secretaria Municipal 

de Educação, que deverá ser apresentado juntamente com os documentos de Habilitação. 

 

12 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O Prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses. 

 

13 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO GERAL DO SERVIÇO 

A gestão do Contrato será de responsabilidade de servidor designado pela Sra. Prefeita 

Municipal, sendo este pertencente à Equipe de Gestores Pedagógicos e Supervisão de Ensino da 

Secretaria Municipal da Educação. 


